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TOPGARANTIES TOPPRESTATIES

VERLENGDE PRODUCTGARANTIE
LG heeft de productgarantie met 2 jaar 
verlengd tot 12 jaar.  
Uw voordeel: U heeft nog meer zekerheid.

HOOG AFGEGEVEN VERMOGEN
De nieuwe LG NeON™ 2-modules bereiken met slechts 60 cellen
een vermogen van max. 320 watt per module. 
Uw voordeel: Zeer hoog vermogen, ook op kleine oppervlakken.

MOOI DAK
Dankzij de perfecte afwerking en de hoogwaardige materialen
zijn de LG-modules een sieraad voor uw dak.
Uw voordeel: Met het esthetische design van de LG-modules 
verhoogt u de waarde van uw gebouw.

25 JAAR LINEAIRE VERMOGENSGARANTIE
LG biedt een lineaire vermogensgarantie van 83,6% nominaal 
vermogen na 25 jaar.
Uw voordeel: LG garandeert meer vermogen dan veel andere 
fabrikanten.

12 jaar
garantie

INTENSIEF KWALITEITSTESTPROGRAMMA
Dankzij tests die ver boven de IEC-normen uitgaan (4-voudig) 
voldoen LG-modules aan de hoogste kwaliteitscriteria.                                                               
Uw voordeel: Zeer laag uitvalrisico van de modules.

LICHT EN PROBLEEMLOOS
Met slechts 17 kg heeft u met LG-modules een laag gewicht op het dak.
Uw voordeel: Ook daken met een lage statische belastbaarheid kunnen 
van LG-modules worden voorzien.

BUITENGEWOON DUURZAAM
De versterkte frameconstructies kunnen aan de voorzijde een 
belasting van 6000 Pa (sneeuw) en aan de achterzijde van 5400 Pa 
(wind) opnemen. 
Uw voordeel: LG-modules zijn bestand tegen extreme 
weersomstandigheden.

TOPKWALITEIT
POSITIEVE VERMOGENSTOLERANTIE
LG levert alle zonnepanelen met een positieve nominale 
vermogenstolerantie van max. 3%.
Uw voordeel: U krijgt vaak meer vermogen dan aangegeven.

BETERE PRESTATIES OP HETE DAGEN
Door de verbeterde temperatuurcoëffi ciënten zijn de prestaties 
op hete dagen beter.
Uw voordeel: Betrouwbare stroomlevering, ook bij sterke hitte.

HOOG RENDEMENT, OOK BIJ ZWAK LICHT
Alle modules leveren ook bij zwak licht een hoog vermogen.
Uw voordeel: Bij bewolking leveren LG-modules meer vermogen
in vergelijking met veel andere modules.
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